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Rengjøringshåndbok

Nedkjølingsprosedyrer

1. Velg rengjøringssymbolet fra
hovedmenyen (modus for full betjening)
eller termometersymbolet (modus for
rask betjening).

2. I temperaturskjermen velger du det
blå termometersymbolet for å deaktivere
oppvarming og start nedkjølingssyklusen.

3. Fremdriften til nedkjølingen vises.
For å redusere nedkjølingstiden kan du
holde døren litt åpen.

4. Når nedkjølingsprosessen er fullført,
vises en rengjør kammeret-skjerm.
Ovnen er nå klar for rengjøring.

3. Bruk en tørr og ren kost for å fjerne
eventuelle matrester mellom bunnen av
kammeret og innsiden av døren.

4. Spray Merrychef-godkjent
rengjøringsmiddel på en svamp og
rengjør alle indre overflater unntatt
kammerets tak (stråleplaten) og
dørtetningen.
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DET ER VELDIG VIKTIG Å
KJØLE NED OVNEN FØR
RENGJØRING.
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Rengjøring av ovn og ovnsdeler
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&Go

ToUCH

1. Åpne apparatdøren og
fjern stekebrettet og andre
tilberedningsartikler fra kammeret.
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2. Vask alle delene i varmt såpevann
med en svamp. Skyll av og tørk med en
ren klut.
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5. Svært skitne områder kan du fukte
og la stå i ti minutter med apparatdøren
åpen. Deretter kan du bruke en ikkeskrubbende nylonbørste.
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6. Vask alle overflatene med en våt
og ren klut. Taket i kammeret og
dørtetningen kan også tørkes av for å
fjerne matrester, men de ikke trenger
jevnlig rengjøring.

7. Tørk ovnen og delene med en ren klut.
Trykk på haken på rengjør kammeretskjermbildet for å fortsette.

8. Bruk ovnsbeskyttelse (valgfritt). Bruk
en svamp til å fordele den lett på alle
indre overflater, unntatt taket i kammeret
og dørtetningen. Trykk på haken på
skjermen for å fortsette.

· Bruk vernebriller og beskyttende gummihansker under rengjøringsprosedyren.
· Ikke skrubb taket (stråleplaten) eller dørtetningen.
· Bruk aldri metalliske rensemidler på noen del av apparatet.
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9. Sett stekeplaten tilbake inn og lukk
døren. Fjern luftfilteret og tørk det rent
eller vask det i såpevann. Tørk og bytt
dem ut og trykk deretter på haken på
skjermen for å fortsette.

10. Apparatet slår seg nå av. Tørk utsiden
av apparatet med en fuktig klut.
Merk: Hvis ovnsbeskyttelsen er brukt, slår
du på ovnen etter trinn 10 for å herde det
beskyttende kjemikaliet.

· Ikke bruk kaustiske rengjøringsmidler på ovnen, da dette vil føre til permanent skade på ovnen.
· Ikke spray rengjøringsmidler direkte inn i kammeret.
· Ikke bruk apparatet uten at et rent luftfilter er på plass.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du besøke http://www.merrychef.com/Videos

